
Arkusz1

Grupa I

Lp. Opis badania

Liczba 

badań/36 

miesięcy

Proponowana 

wielkość 

opakowania

Ilość 

opakowań

Cena jedn. 

netto/op

Cena jedn. 

badania 

netto

Cena jedn. 

badania 

brutto % VAT

Cena jedn. 

brutto/op

Wartość netto 

(zł)

Wartość 

brutto (zł) Nr katal. odcz.

Nazwa odczynnika/ 

/Producent/Kraj/Nr 

katalogowy             

Grupa krwi

1 Grupa krwi z BTA (A,B, A,B DVI+,ctl/BTA) 380

2 Grupa krwi (A-B-DVI--Ctl-A1-B) 1150

3

Potwierdzenie grupy krwi  pacjenta                  

A-B-DVI-,   570

4

Potwierdzenie grupy krwi dawcy                         

A-B-DVI+,   380

Screening Przeciwciał

5

Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. 

wzorcowych w PTA LISS 7200

6

Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba 

donacji) 3450

7

Karta do BTA  o profilu (na jednej karcie)                                                  

(IgG--C3d-ctl) 70

8

Karta do BTA o profilu (na jednej karcie)          

(IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) 36

9

Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu 

p/c (do testu PTA LISS)                             1 op. 

=100 oznaczeń 7200

10

Międzynarodowa kontrola serologiczna, 

certyfikowana z dostawą co kwartał 1xkwartał

  Dodatek nr 2 do SIWZ – asortymentowo-cenowy

Dostawa mikrokart,odczynników i kontroli serologiczej do pracowni Serologii Transfuzjologicznej do posiadanego sprzętu firmy DiaMed  wraz z doposażeniem.

Strona 1



Arkusz1

11 Diluent 1800ml

12 Końcówki do pipety (szt) 30000szt

DOPOSAŻENIE

Okres 

dzierżawy w 

miesiącach NR kat J.M.

Cena 

miesięcznie 

netto % VAT

Cena 

miesięcznie 

brutto Wartość netto

Wartość 

brutto Producent Nazwa handlowa 

 Dzierżawa (36 m-cy)

 - czytnika mikrokart - 1 szt. wraz z 

oprogramowaniem i osprzętem komputerowym 

(PC, klawiatura, monitor, mysz) - 1 sz     

 - ręcznego programowalnego skanera kodów 

kreskow.-1szt,       

 - drukarki laserowej  -1szt,      

 - UPS-1 szt

 - oprogramowania do zarządzania pracownią 

serologii i bankiem krwi 

 - zestawu komputerowego  (PC, klawiatura, 

monitor, mysz) - 1 szt.,     

Pipety automatyczne dedykowane do 

mikrometody (nie elektroniczne)- 2 szt

 - skanera kodów kreskowych – szt 1

Razem

Wartość netto razem:……………………….. zł                                          Wartość brutto razem: ………………………………………….zł

        Pieczęć i podpis Oferenta                           DATA

Materiały dodatkowe do wykonania w/w ilości badań

36

miesięcy
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